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Tilbakemelding på høring av detaljregulering for skjerming av
landfallkullvert i sjøen på Kalstø ved gnr77 bnr15 - Karmøy kommune
Rogaland
Vi viser til brev datert 3.7.2020 om ovennevnte planforslag samt til Fiskeridirektoratet
region Sør sitt innspill av 25.2.2020 til varsel om oppstart for samme plan.
Formålet med planen er å åpne for omfylling av eksisterende kulvert som står på
fundament nærmest land og har gassrørledninger på innsiden. Målsetningen er å
beskytte betongkulverten mot miljøbelastning/fysisk ødeleggelse samt oppnå mindre
behov for vedlikehold, og ivareta eksisterende naturverdier både i anleggsfasen og etter
ferdigstilt tiltak/omfylling. Planforslaget omfattet ved oppstart et areal på ca. 19,4 daa.
Endelig planforslag er på ca. 11,8 daa. Av disse vil selve tiltaket på bunnen utgjøre om
lag 5 daa.
Tiltaket er betydelig redusert ift. største alternativ siden oppstartsvarselet, men vil
likevel legge beslag på areal for viktige naturtyper. Fyllingen består av stein, og det antas
at tareskogen relativt raskt vil kolonisere denne steinfyllingen. Steinmassene skal
vaskes før de plasseres, for å unngå spredning av partikler i vannmassene. Fyllingen vil
kunne gi gode gjemmesteder/nye verdifulle elementer i habitat for fisk og hummer mv.
Selv om området består av naturtyper med stor verdi vil tiltaket dekke et forholdsvis
mindre areal og forhåpentligvis ikke endre verdien av de registrerte naturtypene for
mye. Det er sannsynlig at arealet som dekkes med steinblokker og stein på sikt vil bli
dekket av ny tareskog. Det kan videre være at fyllingen bidrar til å forandre
vannsirkulasjon i grunnområdene ved Kalstø, og påvirke både trivsel for taren og
naturlig produksjonen av skjellsand negativt. Dette igjen vil kunne være negativt ift.
rekrutteringen av beskattbare artsbestander av fisk og skalldyr. Det er likevel viktig både
av hensyn til naturmangfoldet og av samfunnsmessige grunner å sikre gassrørledningen
i kulverten mot skade eller stengning pga. av fare for skade. Arbeidet skal utføres på
høsten, når livet i sjøen er mest i ro og påvirkningen vil være minst.
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På ovennevnte bakgrunn har Fiskeridirektoratet region Sør ingen vesentlige
innvendinger til planforslaget.
Tiltak i sjøen vil for øvrig som oftest være søknadspliktig etter andre regelverk enn planog bygningsloven fjerde del, slik som havne- og farvannsloven og forurensningsloven.
Før det kan fattes vedtak etter disse lovverkene, skal aktuelle sektormyndigheter høres i
saken. Fiskeridirektoratet bidrar da gjerne med sin kompetanse og kunnskap om
fiskeri- og havbruksinteresser, deriblant viktige fiskeområder og ressursområder, som
tareskog, skjellsand, og om mulige avbøtende tiltak mv.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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